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  الذسط العابع

 

همَّ صّلِ وظلم وباسك، على عبذك وسظىلك محمٍذ، وعلى آله 
َّ
بعم هللا الشحمً الشحيم، الحمذ هلل سب العاملين، الل

 .وصحابته أجمعين، وعلى مً تبعهم بئحعاٍن إلى ًىم الذًً

 .باٌب، اللهم اغفش لي إن شئت           

 ألهه كأن فيه أن هللا ٌػني أن هرا ال ًجىش، هرا القىل ال ًجىش؛باٌب، اللهم اغفس لي إن شئذ، : قال زحمه هللا 

 ٌغفس بدون زضاه ومشيئخه، وهرا جىقٌص لجَلل هللا طبحاهه وحػالى
َ

. حلَّ وغَل

 ،فكأهه غير محخاٍج لهرا الدغاء، وغير غاشٍم، إن وأًًضا فيه الػبد ليع غاشًما غلى الدغاء، بل ًقىل إن شئَذ 

حصل وإال فليع بَلشٍم هكرا، مؼ أن الىاحب أن املظلم ًدغى غاشًما الدغاء وطالًبا من هللا طبحاهه وحػالى أن 

 ٌػطيه وأن ٌغفس له بدون حػليٍق باملشيئت، ففيه محظىٌز من حاهبين،

  
ًال
 كأهه له ُمكِسٌه، :أوو

َ
 .«فئن هللا و ُمكِشه له»:  ولهرا في آخس الحدًثحاهب أن هللا حلَّ وغَل

 فيقىل إن شئَذ، وإال أها لظذ بحاحٍت إلى املغفسة، هرا ما كأن الػبد ليع بمحخاٍج إلى هرا الش يء، :ثاهيا 

خل بالخىحيد ًُ . ًفيده هرا اللفظ، ولهرا ههى غىه السطىل صلى هللا غليه وطلم؛ ألهه 

شة أن سظىل هللا صلى هللا عليه وظلم كال} ، » :في الصحيح عً أبي هٍش
َ

و ًلل أحذكم اللهم اغفش لي إن شئت

، ليعضم املعألت، فئن هللا و ُمكِشه له
َ

 .{«اللهم اسحمني إن شئت

  ،وػم، هرا هى الدليل« 
َ

، اللهم اسحمني إن شئت
َ

 فيػلق هرا الطلب «و ًلل أحذكم اللهم اغفش لي إن شئت

 ، وهرا كما ذكسها فيه محظىزان
َ

. بمشيئت هللا حلَّ وغَل

 .{«وليعظم الشغبت فئن هللا و ًتعاظمه ش يٌء أعطاه» :وملعلم}            

 فئن هللا و ًتعاظمه ش يٌء أعطاه» ليجصم بالطلب،: أي، «وليعظم الشغبت»: وفي زواًٍت ملظلم»، 
َ

 هللا حلَّ وغَل

، وبدون قيٍد، ٌػطي من ٌشاء، وال ٌعجصه ش يٌء طبحاهه وحػالى، وال ًبخل طبحاهه . ٌػطي بدون حّدٍ

 ومنها: كال املؤلف سحمه هللا تعالى في هزه املعألت}          
ٌ
 {الىهي عً الاظتثىاء في الذعاء: فيه معائل كثيرة

  ًحب : وػم، إنَّ الػبد ال ٌظدتني في  غااه لسبه فيقىل 
َ

إن شئَذ، أطلب مىك كرا إن شئَذ، فإن هللا حلَّ وغَل

حب أن ًجى ، وال ٌشق غليه ذلك طبحاهه وحػالى حب أن ٌػطي، ٍو . أن ٌغفس، ٍو

 {بيان العلت في رلك: املعألت الثاهيت}           

 ألن ًفهم من قىله،«فئن هللا و ُمكشه له»: في قىله  :« 
َ

 -كأن هللا  «إن شئت
َ

له من ًمىػه من إحابت - حلَّ وغَل

 .فإهه ال ماوؼ ملا أغطى، وملا مػطي ملا مىؼالدغاء، وليع ألامس كرلك، 

. {ليعضم املعألت: كىله: املعألت الثالثت}          
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 ٌػني كأن الػبد إذا قال ،
ٌ
 غظيمت

ٌ
اغفس لي، ازحمني إن شئَذ، كأهه ليع بػاشٍم للطلب، بل ًجػل : وهره مظألت

ٌن غىده فيما ًفهم من هرا الكَلم، -طبحاهه وحػالى-الخياز هلل  ، إن حصل، وإن لم ًحصل فاألمس في هرا هّيِ

 .ولهرا ههى غىه السطىل صلى هللا غليه وطلم

. {إعظام الشغبت: الشابعت}           

  في فضل هللا 
ٌ
 غظيمت

ٌ
-، وال ًخداوى في طلبه من هللا -طبحاهه وحػالى-إغظام السغبت أن الػبد ًكىن غىده زغبت

إرا ظألتم هللا فاظألىا هللا الفشدوط »: ، ال ًخداوى، بل ٌظأل هللا الفس وض، كما في الحدًث-طبحاهه وحػالى

 .«ألاعلى، فئهه أعلى الجىت ووظط الجىت، وظلفه عشش الشحمً، وفىكه عشش الشحمً

. {التعليل لهزا ألامش: الخامعت}           

 ال ًحب هرا - طبحاهه وحػالى-اغفس لي إن شئذ، فكأن هللا : إن هللا ال ُمكسه له، هرا هى الخػليل، إذا قال

، ًحب أن ًجى  -طبحاهه وحػالى-ًحب أن ٌغفس، ًحب أن ٌػطي، ًحب أن ًخكسم - طبحاهه-الش يء، مؼ أهه 

. غلى غبا ه

. {ما الفشق بين طلب املغفشة وطلب الشحمت}           

  بالػبد، وإحظاٌن إليه؛ ألن الػبد - طبحاهه وحػالى-املغفسة للرهىب، والسحمت أغم، السحمت من هللا 
ٌ

فيها لطف

 -محخاٌج إلى زبه في كل لحظٍت من لحظاجه، ال ٌظخغني غن هللا 
َ

. طسفت غيٍن - حلَّ وغَل

، وو ًلصذون حليلتها، هل : ًككر عىذ بعع الىاط كىل }
ٌ
 داسجت

ٌ
ا إن شاء هللا، هزه لفظت جضاك هللا خيرًال

. {ًأثمىن؟

  إن شاء هللا: ًجب جسر هره، وال ًدزحىن غليها، ليػصم املظألت، حصار هللا خيًرا، وال ًقىل .

. {وباليعبت آلداب الذعاء، ما هي آداب الذعاء ًا شيخ؟}          

 منها ،
ٌ
 :آداب الذعاء كثيرة

 - أن ًدغى هللا  (1
َ

 -فَل ًدغى إال هللا بإخَلٍص، وال ًدغى مػه غيره، - حلَّ وغَل
َ

 -، قال -حلَّ وغَل
َ

 : حلَّ وغَل
َ

﴿فَل

ا﴾ َحذًال
َ
ِه أ

َّ
ْذُعىا َمَع الل

َ
. ، فهرا من أغظم آ اب الدغاء[18: الجن] ت

 - وأهه ليع في غنى غن هللا ،-طبحاهه وحػالى-أن الػبد ًقس بضػفه، وحاحخه إلى زبه  (2
َ

. حلَّ وغَل

 فإن الدغاء ال ٌظخجاب من قلٍب غافٍل الٍه، بل ًكىن مىقًىا باإلحابت إذا أن ًدغى هللا وهى مىقٌن باإلحابت، (3

. ؛ ألن هللا ال ٌعجصه ش يٌء، وال ًخػاظمه ش يء أغطاه-طبحاهه وحػالى- غا زبه 

. {مىاوع إجابت الذعاء، ما أبشصها؟ }           

 ومنها ،
ٌ
 مىاوع إجابت الذعاء كثيرة

 -الشسر باهلل   (1
َ

 - بل أغظم مىاوؼ الدغاء هى الشسر باهلل ،-حلَّ وغَل
َ

. حلَّ وغَل
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كمعافٍش ًمذ ًذًه أشعث أغبر ًمذ ًذًه، ًا سب ًا سب، »: صلى هللا غليه وطلم- قال أكل الحسام، (2

ي بالحشام، فأوى ٌعتجاب لزلك ِ
ّ
 فأكل الحسام ،«ومطعمه حشاٌم، وملبعه حشاٌم، ومششبه حشاٌم، وغز

. ًمىؼ قبىل الدغاء

  ا ُع هللا أن ًجػلني مجاب : صلى هللا غليه وطلم-للسطىل - زض ي هللا غىه-ملا قال طػد بن أبي وقاص

عتجب دعىتك»: الدغىة، قال
ُ
 .«ًا ظعذ، أطب مطعمك ت

. {الاعتذاء في الذعاء ما هى؟}           

  الاغخداء في الدغاء أن ًدغى غلى شخٍص بالػقىبت، أو ًدغى غلى شخٍص بما ًكسه، هرا ال ًجىش، ال ًجىش أن

. ًدغى غلى الىاض، وحتى الظالم، ألاحظن أهه ما ًدغى غليه؛ ألهه إذا  غا غليه فقد اطخىفى حقه

ىحيذ }           
َّ
ا مىاظبت الباب لكتاب الت . {أخيرًال

  أنَّ هره الىصىص التي وز ث جفيد ،
ٌ
أن املظلم ًدغى هللا وهى مىقٌن باإلحابت، ال متر ً ا، مىاطبت الباب ظاهسة

 -ومنها حػظيم هللا 
َ

 -، وإظهاز الحاحت إلى هللا -حلَّ وغَل
َ

، ال ًقىل إن حصل لي هرا وإال فليع بَلشٍم، -حلَّ وغَل

. ، فإهه فقيٌر محخاٌج إلى هللا غلى كل حاٍل -طبحاهه وحػالى-ال ًقىل هرا في حاهب هللا 

 

ا إلى ًىم الذًً ا كثيرًال  .وصلى هللا على هبيىا محمذ، وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وظلم تعليمًال

 

 


